
Nieuwsbrief 

NLC Werkgroep HAARLEM 

Seizoen 2017-2018 nr.  

21 juni 2018 en 

30 juli 018 

Zomer slijpen/ smeden 

 

Augustus:  

schoonmaken en klussen 

Let op uw mail 

 

8 september 

Open Dag ‘de Zilversteen’ 

Vanaf 13:30 tot 16:30  

In de Zilversteen 

 

Vanaf 10 september 

Begin van de cursussen 

 3       juni 2018 

Zomer slijpen/ smeden 

Maandag 
  -ochtend Smeden 
  -avond Smeden 
  -avond Cabouchon slijpen 

Dinsdag 
  -middag Smeden 
  -middag Vrij slijpen 
  -avond Smeden 
  -avond Facetteren 

Woensdag 
  -avond  Smeden 
  -avond  Vrij slijpen 

Donderdag 
  -ochtend  Smeden 
  -avond  Smeden 

Vrijdag 
  -avond  Smeden 

Zaterdag 
  -ochtend  Smeden 

Weekprogramma 

Net als vorig jaar:  

Er zijn altijd weer clubleden 
die het jammer vinden dat 
we niet het hele jaar door 
kunnen slijpen en smeden 
in de Zilversteen.  

Speciaal voor hen zijn we 
deze zomer twee extra 
dagen open. Dus als je nog 
iets af moest maken, of 
aan iets nieuws wil begin-
nen of gewoon lekker wil 
hobbyen:  
op DONDERDAG 21 juni 
en op MAANDAG 30 juli is 
de Zilversteen open.  

Als je op één of beide da-

gen wil komen, stuur me 

dan even een mailtje , on-

der vermelding van welk 

dagdeel (ochtend of 

avond)  en wat je dan wil 

doen (smeden, slijpen, fa-

cetteren) 

De spelregels zijn nauwelijks 
veranderd: 

 Alleen bij vooraanmelding 

(geen ‘open huis’ en 

vol=vol) 

 Mimimaal aantal deelne-

mers is 10, maximum is 

16 

 De kosten bedragen € 10 

per dagdeel 

 Koffie en thee zijn gratis 

 Als je je hebt opgegeven 

en daarna wordt uitgeno-

digd, verwachten we dat 

je komt (en betaalt). 

 

Aanmeldingen via: 

JOEK.VELDMAN@PLANET.NL 

 

Bij voldoende deelname 

stuur ik je een uitnodiging! 

2018—2019 

Het bestuur van de NLC 
Werkgroep Haarlem nodigt 
u uit voor de open dag op 
zaterdag 8 september. De 
Zilversteen is dan open 
vanaf half twee. 

Voorafgaand aan het begin 
van het nieuwe hobby sei-
zoen kunnen we, onder ge-
not van een hapje en een 
drankje, bijpraten, uitwisse-
len en kennismaken.  

 

Introduceés 
zijn welkom, 

dus ken je 
mensen die 
geïnteres-
seerd zijn in 
onze hobby, 
nodig ze dan uit. 

Einde van het cursusjaar 

Een aantal groepen doen 
aan het einde van het 
seizoen iets bijzonders 
met elkaar. Het 
‘damesteam’ van Toon 
heeft dit jaar deze traditie 
een nieuwe dimensie 
gegeven. Mede geholpen 
door het geweldige weer 
hebben ze dit keer aan 
de buitenwereld laten 

zien hoe gezellig de 
werkgroep Haarlem kan 
zijn. 

Een fijne zomer allemaal! 

Open dag  


